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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

AKADEMICKÝ SENÁT 

Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 

814 99 Bratislava 1 

__________________________________________________________________________________
  

  
Bratislava 28.07.2021  

Zápisnica  

z mimoriadneho zasadnutia  

Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK  

zo dňa 08. 07. 2021 

online - prostredníctvom MS Teams 

 

Začiatok zasadnutia:   15.00 hod.  

Miesto konania zasadnutia: online - MS Teams 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  

Program zasadnutia:  

(podľa pozvánky)  

1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie návrhu Internátneho poriadku Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK 

a Vysokoškolského internátu  Družba UK.  

3. Prerokovanie návrhu Zmluvy o ubytovaní.  
4. Rôzne. 

5. Záver. 

 

  

Bod č. 1:  Otvorenie  

Zasadnutie Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK otvoril predseda Bc. Matej Gajdoš, 

ktorý privítal vedenie Univerzity Komenského v Bratislave, prítomných členov komisie a ďalších 

prítomných hostí podľa prezenčnej listiny. Zasadnutie komisie viedol predseda komisie Bc. Matej 

Gajdoš. 

  

Predseda komisie konštatoval, že komisia nie je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia bolo  

z celkového počtu 20 členov komisie prítomných 7 členov).   

 

Predseda komisie navrhol člena komisie Bc. Andreja Feješa ako zapisovateľa zápisnice, ktorý 

s predmetnou nomináciou súhlasil. Následne predseda komisie dal hlasovať o predmetnom návrhu, avšak 

len vo forme odporúčania, keďže komisia bola neuznášaniaschopná.  
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prítomných  kvórum  za  proti  zdržal sa  

7   7 0  0  

  

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK ako zapisovateľa zo zasadnutia komisie 

určuje člena komisie Bc. Andreja Feješa.  

 

Predseda komisie následne navrhol za overovateľov zápisnice člena komisie JUDr. Filipa Vincenta 

a členku komisie Alexandru Karabinovú, ktorí s nomináciou vyslovili súhlas. Overovatelia zápisnice 

overia obsahovú správnosť zápisnice vytvorenej zo zasadnutia komisie. Predseda komisie následne 

nechal o prednesenom návrhu hlasovať vo forme odporúčania:  

 

prítomných  kvórum  za  proti  zdržal sa  

7  7 0  0  

 

 Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK za overovateľov zápisnice z rokovania 

komisie určuje člena komisie JUDr. Filip Vincent a členku komisie Alexandru Karabinovú.  

 

Predseda komisie konštatoval, že zapisovateľ a overovatelia zápisnice boli určení. 

 

Predseda komisie následne navrhol, aby komisia rokovala podľa programu uvedeného na pozvánke  

na zasadnutie komisie:  

  

1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie návrhu Internátneho poriadku Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK 

a Vysokoškolského internátu  Družba UK.  
3. Prerokovanie návrhu Zmluvy o ubytovaní.  
4. Rôzne. 

5. Záver. 

 

prítomných  kvórum  za  proti  zdržal sa  

7  7 0  0  

  

Predseda komisie konštatoval, že program rokovania komisie bol schválený vo forme odporúčania. 

 

  

Bod č. 2:  Prerokovanie návrhu Internátneho poriadku Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – 

Mlyny UK a Vysokoškolského internátu  Družba UK.  

Predseda komisie vyzval vedúceho kancelárie rektora UK Mgr. Roberta Zsemberu, aby predkladaný 

materiál predstavil. 
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Vedúci kancelárie rektora UK Mgr. Róbert Zsembera stručne informoval o navrhovaných zmenách 

v Internátnom poriadku Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK a Vysokoškolského internátu  

Družba UK. Za jednu z najdôležitejších zmien považoval zrušenie disciplinárnej komisie, ktorá bola  

do súčasnosti zodpovedná za sankcionovanie ubytovaných, pričom navrhovaný materiál zlučuje spôsoby 

disciplinárnych a priestupkových konaní a ich fungovania v oboch ubytovacích zariadeniach UK.  

 

Vedúci kancelárie rektora UK Mgr. Róbert Zsembera ďalej poznamenal, že zmyslom a účelom návrhu 

zmeny Internátneho poriadku Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK a Vysokoškolského 

internátu Družba UK má byť zjednotenie obsahu ich ustanovení a vyjasnenie vzťahov k ubytovaným 

v rámci obidvoch  ubytovacích zariadení UK. 

 

Predseda komisie Bc. Matej Gajdoš otvoril rozpravu k bodu č. 2. 

 

Člen komisie Bc. Ján Šutý s pozastaveným členstvom poprosil o vyjasnenie zákazu mikrovlnných rúk  

na internátoch.  

 

Vedúca Ubytovacieho oddelenia  VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Ing. Alžbeta Juhásová reagovala na otázku 

ohľadom spotrebičov na internátoch, ktorá bola prehodnocovaná s Technickým úsekom VM Ľ. Štúra – 

Mlyny UK, pričom všetky zmeny boli dôkladne vyhodnotené zo strany technického úseku VM Ľ. Štúra 

– Mlyny UK.  

 

Člen komisie Mgr. Samuel Omasta položil otázku, v ktorej vyzval na precízne fungovanie 

priestupkových konaní, pričom dôraz kládol na náhradu disciplinárnej komisie. Ďalšou otázkou sa opýtal, 

či je už vysúťažená firma na prevádzku jedálne Venza na internátoch nakoľko, ak budú zakázané 

mikrovlnné rúry na izbách študentov, tak potom je problematické, kde si študenti môžu zohrievať jedlo. 

 

Vedúci kancelárie rektora UK Mgr. Róbert Zsembera odpovedal na položenú otázku, a to konkrétne 

v zmysle, že priestupkové konanie bude mať na starosti riaditeľ internátov a ním poverené osoby, ktoré 

budú dôkladne prešetrovať priestupky ubytovaných. Ku druhej položenej otázke sa pán Mgr. Róbert 

Zsembera vyjadril, že verejná súťaž na prevádzkovateľa jedálne Venza bude vypísaná v nasledujúcich 

týždňoch, pričom dodal, že zákaz spotrebičov na izbách ubytovaných študentov je z dôvodu ochrany 

zdravia a BOZP. 

 

Člen komisie Mgr. Samuel Omasta následne položil otázku v tom zmysle, či priestupkové konanie bude 

fungovať ako doteraz, že pri konaní boli prítomní aj študenti, ktorí sa dopustili priestupku, a príslušníci 

SBS, alebo len študenti dodatočne dostanú vyrozumie formou zápisnice o priebehu priestupkového 

konania. 

 

Na otázku odpovedal pán JUDr. Miroslav Matula z Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu 

UK , ktorý odcitoval článok 10 odsek 8 Internátneho poriadku, v ktorom je ustanovené, že ubytovaný má 

právo sa vyjadriť, pričom v komisií budú prítomní poverení pracovníci internátov.  

 

Vedúci kancelárie rektora UK Mgr. Róbert Zsembera upozornil na to, že vo Vysokoškolskom meste  

Ľ. Štúra – Mlyny UK od 01. 09. 2021 prestáva platiť bodový systém pri udeľovaní sankcií za priestupky. 
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Odporúčanie č. 1:  

a) Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK prerokovala návrh Internátneho 

poriadku Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra a odporúča ho riaditeľovi ubytovacieho zariadenia 

vydať;  

b) Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK prerokovala návrh Internátneho 

poriadku Vysokoškolského internátu Družba UK Štúra a odporúča ho riaditeľovi ubytovacieho 

zariadenia vydať.  

 

prítomných  kvórum  za  proti  zdržal sa  

7   6  0  1 

  

 Predseda komisie konštatoval, že komisia Odporúčanie č. 1 prijala.  

 

Bod č. 3:  Prerokovanie návrhu Zmluvy o ubytovaní.  

Predseda komisie Bc. Matej Gajdoš uviedol, že po konzultácií s vedúcou Ubytovacieho oddelenia VM 

Ľ. Štúra – Mlyny UK Ing. Alžbetou Juhásovou sa bude komisia zaoberať len zmluvou, ktorá je 

vyhotovená pre Vysokoškolský internát Družba UK, nakoľko bol predseda upovedomený, že zmluvu pre 

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK nestihlo Oddelenie legislatívy a právnych služieb Rektorátu 

UK zanalyzovať, pričom ku danej zmluve sa komisia následne vyjadrí formou per-rollam hlasovania.  

 

Vedúci kancelárie rektora UK Mgr. Róbert Zsembera informoval komisiu o predmetných zmluvách 

o ubytovaní a o zmenách v daných dokumentoch oproti minulosti. V zmluvách sa menia niektoré právne 

vzťahy a ustanovenia ako napríklad to, že internáty sú súčasťou univerzity a univerzita ich splnomocňuje 

na uzatváranie, výkon a plnenie zmluvných vzťahov; doplnenie ustanovení o COVID-19 opatreniach, 

všeobecných bezpečnostných, hygienických, zdravotných alebo prevádzkovo-technických opatreniach; 

úpravy v rámci zákonných povinností pri odstúpení od zmluvy; doplnenie možnosti kontroly očkovania, 

antigénového testovania, PCR testovania; odstránenie čestného vyhlásenia a ustanovení, ktoré sú 

v súčasnej situácií obsolentné.  

 

Predseda komisie Bc. Matej Gajdoš otvoril rozpravu k bodu č. 3. 

 

Do rozpravy k bodu č.3 sa neprihlásil žiadny z členov komisie.  

 

Odporúčanie č. 2:  

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK prerokovala návrh zmluvy o ubytovaní 

z Vysokoškolského internátu Družba UK.  

prítomných  kvórum  za  proti  zdržal sa  

7    7 0    

 Predseda komisie konštatoval, že komisia Odporúčanie č. 2 prijala.  
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Bod č. 4:  Rôzne  

Predseda komisie Bc. Matej Gajdoš informoval členov komisie, že v tomto bode má komisia za úlohu 

prerokovať a schváliť prerozdelenie kapacity ubytovacích zariadení UK pre nasledujúci akademický rok. 

Následne predseda komisie vyzval Ing. Barboru Gregovú z CIT UK o predstavenie prerokovávaného 

bodu. 

Ing. Barbora Gregová z CIT UK informovala komisiu o výpočtoch kapacity internátov UK a o výpočtoch 

rezerv z ubytovacej kapacity pre komisiu a pre riaditeľov internátov.  

 

Predseda komisie Bc. Matej Gajdoš poďakoval Ing. Barbore Gregovej za administráciu procesu 

vytvorenia ubytovacích kapacít internátov a následne konštatoval, že uznesenie o prijatí stanoviska 

o prerozdelení kapacít ubytovania komisia príjme formou per-rollam hlasovania. 

 

Do bodu Rôzne sa prihlásil člen komisie Bc. Ján Šutý s otázkou ohľadom zmien cien za ubytovanie  

na nasledujúci akademický rok. 

 

Vedúci kancelárie rektora UK Mgr. Róbert Zsembera uviedol, že zmeny v cenách ubytovania nenastali 

a je platný posledný prijatý cenník ubytovania. 

 

Člen komisie Bc. Ján Šutý položil otázku riaditeľovi VI Družba UK Mgr. Ivanovi Daňovi ohľadom 

prevádzky hotela v priestoroch VI Družba UK.  

 

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo uviedol, že hotel v priestoroch internátu Družba je uzatvorený, 

nakoľko nie je dôvod ho otvárať vzhľadom na aktuálnu situáciu. 

 

Bod č. 5:  Záver  

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie Bc. Matej Gajdoš poďakoval členom komisie a 

hosťom za účasť a ukončil zasadnutie.  

  

Koniec zasadnutia:  16:15 hod.  

Zapísal:   

Bc. Andrej Feješ (člen komisie) 

Zápisnicu vyhotovil:  

Bc. Andrej Feješ (člen komisie) 

Zápisnicu overili:  

JUDr. Filip Vincent (člen komisie) 

Alexandra Karabinová (členka komisie) 

    

  .................................................................  

  Bc. Matej Gajdoš  

                                                                                 predseda Komisie pre vysokoškolské 

                                                                                                   internáty a ubytovanie AS UK  


